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Catalunya 
redueix I'Rt a 
O, 96 i el ris-c de 
rebrota 240 
la velocitat de propagació del 
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, bai
xa quatre centesimes i se situa 
en 0,96. També disminueix 14 
punts el risc de rebrot, tins a 
254, segons el darrer balan~ 
del Departament de Salut. En 
paral-lel, la incidencia a 14 di
es segueix a la baixa i passa de 
260,98 a 254,98. S'han decla
rat 699 nous casos contirmats 
per PCR o TA, amb un total de 
517.113. El 5,15% de les pro
ves de la darrera setmana ha 
donat positiu. S'ha informat de 
37 noves morts i el total és de 
20.694 en tota la pandemia. 
Hi ha 1.778 pacients ingres
sats als hospitals, 50 més, i 533 
a I'UCI, els mateixos que fa 24 
hores. Els vacunats amb la pri
mera dosi són 460.666 (+748) i 
190.509 ambla segona (+27). El 
risc de rebrot era de 277 entre 
el 12 i el 18 de febrer i baixa a 
240 en l'últim interval. Pel que 
fa a I'Rt, en les últimes 24 hores 
cau a 0,96, per sota ja del 0,98 
de la setmana anterior. la inci
dencia a 14 dies és de 254,98 
entre el19 i el 25 de febrer, per 
sota deis 291,97 de l'interval 
anterior (12-18 de febrer). Pel 
que fa als casos contirmats per 
PCR o tests d'antígens (TA), en 
el període del 19 al 25 de fe
brer n'hi va haver 8.991, xifra 
inferior a l'interval anterior, 
quan se'n van declarar 10.635. 
Aixo situa la taxa de contirmats 
per PCR/TA en 116,81 per cada 
100.000 habitants, per sota del 
període anterior (138,17). 

Augmente.it a 
154 les persones 
ingressades per 
CQvitl- 1 O P P t 

les persones ingressades amb 
Covid-19 als hospitals públics 
i privats de la Regió Sanitaria 
lleida va pujar a 154 aquest di
lluns, dues més que divendres. 
Segons dades del Departament 
de Salut, en canvi, disminueix 
el nombre de casos crítics ja 
que les UCI han passat de 21 
a 19 persones ingressades. A 
I'Arnau de Vi la nova hi ha 63 pa
cients, deis quals 49 a planta i 
14 a I'UCI; al Santa Maria hi ha 
10 pacients a planta i 4 a I'UCI i 
als centres privats hi ha 69 pa
cients. Per últim, a !'Hotel Salut 
Nastasi hi ha vuit hospitalitzats 
amb coronavirus. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 28/02/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran 

79 20 29.892 5.394 :63 581 139 

Seguiment epidemiologic 

La Regió Sanitaria de Lleida 
notifica 9 noves defuncions 
per Covid-19 en un sol dia 
El risc de rebrot al Pirineu ca u 80 punts i a la 
Plana de Lleida baixa la velocitat de ·propagació 
les regions sanitaries de 
I'Ait Pirineu i I'Aran i de 
lleida, van registrar ahlr 
una millora deis indicadors, 
ja que I'Rt va baixar per 
sota d'l a la Plana i el risc 
de rebrot es va reduir 80 
punts a les comarques de 
muntanya. Malgrat tot, 
Salut va notificar 9 noves 
defuncions per Covid-19 a la 
Regió de lleida. 

lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la Regió Sanitaria de lleida hi 
ha acumulats 28.922 casos con
tirmats per PCR/TA, 84 més que 
els registrats la jornada anterior. 
Són 29.892 si es tenen en compte 
totes les proves. Un total de 581 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia, 
9 més que fa 24 hores. Entre el19 
i el 25 de febrer es van notificar 
10 defuncions, 12 la setmana an
terior. Hi ha 27.292 vacunats de la 
primera dosi (+20) i 11.425 de la 
segona, S més. 

Pel que fa al risc de rebrot, bai
xa 8 punts, tins a 263. Se situa per 
sota del registre de la setmana 
anterior, que era de 287. la ve
locitat de propagació disminueix 
tres centesimes, tins a 0,98. la 
setmana del12 al18 de febrer era 
de 0,94. la taxa de contirmats per 
PCR/TA se situa en 121 per cada 

llEIDA CATALUNYA ESPANYA 
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100.000 habitants i la incidencia a 
14 dies és de 265, pels 307 de l'in
terval anterior. El 6,366% de les 
proves que es fan donen positiu. 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del19/ 2 al 

25/2) 

Font: Departament de Sal u 

la Regió Sanitaria de I'Ait Pi
rineu i !'Aran acumula 5.136 ca
sos contirmats per PCR o TA des 
de l'inici de la pandemia, 16 més, 

69.609 Morts 2 545 490 ___ _.:;•=..:.;:::..:•....:..:..::. 

i 5.394 sumant totes les proves. 
Un total de 139 persones han 
mort des de l'inici de la pande
mia, les mateixes que en el balan~ 
anterior. Hi ha 4.462 vacunats de 
la primera dosi (+2) i 2.080 de la 
segona. 

El risc de rebrot cau 30 punts, 
tins a 535, mentre que la setma
na anterior era de 447. l'Rt dismi
nueix tins a 1,23. En l'interval an
terior estava en 1,12. la taxa de 
contirmats per PCR o TA és de 222 
per cada 100.000 habitants. l a in
cidencia acumulada a 14 dies és 
de 435, pels 398 de l'interval an
terior. El 7,99% de les proves que 
es fan donen positiu. 

PER COMARQUES 

Malgrat el descens de l'índex 
de rebrot a tot el Pirineu, el Pa
llars Jussa ha passat de 57,5 a 
71,83, fent que torni a apareixer 
al mapa amb la qualiticació de 
risc "mitja alt". De fet, els dos Pa
llars són les úniques comarques 
de tota la demarcació amb aques
ta qualiticació. Mentrestant, a les 
comarques de la Plana de lleida, 
el risc de rebrot s'ha estancat i 
gairebé no ha baixat durant el 
darrer día. 
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T.ret de sbrtida a la campanya de 
. 

micromecenatge dels 6 projectes 
del 'Arrela't Alt Pirineu i Aran' 
Les iniciatives guanyadores del (matchfunding' comencraran a 
recaptar fons a partir d'avui i han rebut una assessoria (on line' 
Aquests dies previs els 
impulsors del sis projectes 
ha rebut una assessoria · 
on line especialitzada per 
adequar i optimitzar els 
projectes a la campanya de 
crowdfunding i maximitzar 
els seus objectius 

El Pont de Suert 
NÚRIA CASTELLS 

La primera edició dei'Matchfun
ding Arrela't Alt Pirineu i Aran' 
ja ha seleccionat els 6 projec
tes guanyadors. Es tracta d'una 
convocatona de financ;ament 
col ·lectiu mixta en la qualles ad
ministracions públiques comple· 
menten les aportacions que fa la 
dutadania a través del microme
cenatge, aportant un euro per a 
cada euro recaptat, multiplicant 
així els fons recollits. En aquesta 
primera edició es compta amb 
un fons públic de 24.000 €, per 
activar un maxim de 6 projectes 
de I'Ait Pirineu i Aran que tinguin 
un impacte positiu i un retorn so
cial al territori. Els sis projectes 
seleccionats són Donem vida al 
bosc - Integra Pirineus, Maduixes 
Siscarri, la Trumfeta de Cerdanya, 
Senterada Comestible, Boumort 
lndomit, i Ecocentre Bioleta. Do
nem Vida al bosc Integra Pirineus 
és una campanya de comunica
ció per atraure la Responsabilitat 
Social Empresarial i destinar-la 
a la inserció sociolaboral de col
lectius de persones en risc d'ex
clusió i/o discapacitat a través 
de la Gestió Forestal Sostenible 
deis boscos del Pirineu. Madui
xes Siscarri amb Gust de Pirineu 
es dedica al cultiu i distribució de 
maduixa ecologica, diversificant 
amb xordons (gerds) i altres pro
ductes d'horta fent una distribu
ció de proximitat que promou el 
consum local i ajuda al petit co
merc; amb un producte singular. 
Espai rural La Trumferia de Cer
danya és un projecte que ofereix 
!'experiencia d'un aperitiu rural 
on pots recollir un producte de 
la terra, descobrir com es culti
va i menjar-te'l. T'oferim pagesia, 

FOTO· 1 El projecte Senterada Comestible és un jardí d'aliments comunitari que vol recuperar varietats agrícoles i ornamentals tradicionals 

valors i sabors. Senterada Comes
tible, un jardí d'aliments comu
nitari és un projecte d'agroeco
logia i sobirania alimentaria que 
pretén el desenvolupament local 
mitjanc;ant la recuperació de les 
varietats agrícoles i ornamentals 
tradicionals i la reutilització de 
les plantes silvestres comestibles. 
Boumort lndomit, recuperació de 
camins que són histories de vida 
és un projecte per recuperar un 
camí a Boumort, un petit paradís 
tora deis circuits turístics conven
cionals on encara hi regna l'es
perit lndomit a través del qual es 
vol coneixer el territori i implicar 
a la població per col·laborar en la 
recuperació de l'antic camí entre 
Cuberes i Taús. Ecocentro Bioleta 
és un espaí perla Val d'Aran on fer 
activitats d'aprenentatge, ofereix 
serveis terapeutics alternatius i 
promou el consum de productes 
ecologics i de proximitat. 

A partir d'aquest moment, els 
impulsors reben una assessoria 
online especialitzada per adequar 
i optimitzar els projectes a la ca m-

panya de crowdfunding i maxi
mitzar 

els seus objectius. La campa
nya de micromecenatge, que es 
dura a terme a través de la pla
taforma goteo.cc/arrelat, esta 
previst que s'inicii el 2 de marc;. 
Aquesta iniciativa la promouen 
els Consells Comarcals de !'Alta 
Ribagorc;a, I'Ait Urgell, la Cerda
nya, el Pallars Jussa, el Pallars So
bira i el Conselh Generau d'Aran, 
les Oficines Joves, els serveis de 
promoció economica i treball 
d'aquestes comarques, I'Ateneu 
Cooperatiu de I'Ait Pirineu i Aran 
i el projecte Odisseu, amb el su
port de la Diputació de Lleida, la 
Diputació de Girona, l'lnstitut per 
al Desenvolupament i la Promo
ció de I'Ait Pirineu i Aran (IDAPA), 
la DG de Joventut, el Consorci 
GAL Alt Urgeii-Cerdanya i el Con
sorci Leader Pirineu Occidental 
amb col·laboració amb el Depar
tament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació i el Fons Eu
ropeu Agrícola de Desenvolupa
ment Rural. 

FOTO: · 1 Integra Pirineus vol treballar per la reinserció laboral 

FOTO: / Maduixes Siscarri vol promoure el consum local 
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Un estudi revela que deu 
de ca·da 1 00 jo ves de 18-
a 25 anys tenen clamídia 
La recerca feta pel doctor Yuguero 
es va presentar ah ir a la Diputació 
lleida 
READCCIÓ 

Una investigació portada a terme 
per l'equip de recerca de I'IRBLiei
da liderat pel metge i doctor en 
medicina i professor de la UdL, 
Oriol Yuguero, sobre la infecció 
per clamídia en població jove 
asimptomatica revela que 10 de 
cada 100 joves d'entre 18 i 25 
anys tindria clamídia sense sa
ber-ha. t:estudi es va presentar 
ahir a la diputació de Lleida i va 
comptar amb la participació del 
president de la Diputació de Llei
da, Joan Talarn, i el diputat de Sa
lut Pública, Albert Bajona, 

FOTO: Diputacló de Llelda 1 La presentació de l'estudi es va fer ahir 

La clamídia és d'una malaltia 
de transmissió sexual que pro
voca esterilitat i malaltia infla
matoria pelviana i sobre la qual 
es creu que hi ha malta població 
asimptomatica. Aquesta investi
gació forma part del programa de 
recerca científica en l'ambit de la 
salut que es desenvolupa a la de
marcació de Lleida i que compta 
amb el suport de I'Area de Salut ' 
de la Diputació de Lleida en col
laboració amb I'IRBLieida i la UdL 

i s'ha fet en població d'entre 18 i 
25 anys, durant un any, amb una 
mostra similar entre homes i do
nes. Segons ha explicat Yuguero, 
aquest estudi és important per
que la infecció per clamídia ha 
augmentat de forma exponencial 
en els últims anys (com la majoria 
de malalties de transmissió sexu
al) i es creu que hi ha malta po
blació asimptomatica. El principal 
problema se centra en les dones 

ERC de les Garrigues aprova 
un manifest per demanar 
un model energétic diferent 
Esquerra Republicana de Catalu
nya a les Garrigues demana un 
model energetic descentralitzat 
i distribu'it davant la implantació 
de centrals eoliques i solars a la 
comarca. Les alcaldies republica
nes i la federació coma rcal d'Es
querra Republicana de Catalunya 
a les Garrigues ha aprovat un ma
nifest en relació a la implantació 
de centrals eoliques i solars a la 
comarca en el qual demanen la 
moratoria, canvis normatius i el 
suport i implicació de totes les 
institucions per un model ener
getic descentralitzat i distribu'it. 

El document reitera !'aposta 
de les Garrigues per la transició 
energetica cap a les energies re
novables i la necessitat de refor-

~ar el model de generació distri
bu'ida. També fa un repas sobre 
la normativa catalana i les conse
qüencies que se'n deriven, tant 
en relació a l'enfortiment del mo
del energetic centralitzat i/o oli
gopolístic; com també en relació 
a les afectacions negatives que 
poden patir els territoris, com les 
Garrigues, que concentren bona 
part de les sol·licituds. Conside
ren que les Garrigues és i ha de 
~ntinuar essent solidaria a nivel! 
energetic, pero no a costa del seu 
model de comarca, paisatge, bio
diversitat i actius economics. Per 
aquest motiu reclamen posar fre 
a aquest model d'implantació i 
fer els canvis normatius necessa
ris amb caracter d'urgencia. 

joves, ja que la infecció per clamí
dia provoca esterilitat i malaltia 
inflamatoria de la pelvis. Així, s'ha 
detectat un 7,4% de pacients po
sitius, que puja casi al 10% si s' hi 
afegeixen les parelies. Aixo vol dir 
que de cada 100, hi ha 10 perso
nes que tenen la malaltia i no ho 
saben. Aamb aquests resultats es 
parlara amb el Departament de 
Salut per implantar un cribratge 
en joves asimptomatics. 

Ponent viu el 
mes de febrer 
amb més calor 
des dell990 
El febrer ha estat excepcional
ment calid a molts sectors pero 
especialment a Ponent, on no 
es registraven temperat ures tan 
altes per aquest mes des del 
1990. A Vielha (Aran) !'anoma
lía ha estat de més de 4,4 graus, 
a Malniu (Cerdanya) i el Canós 
(Segarra) de més de 4,3 i a Sant 
Martí de Riucorb (Urgell) més 
de 4,2 graus. 

En general a la resta de Cata
lunya pero no ha estat tan calid 
com el del 2020 i, per exemple, 
al litoral les temperatures maxi
mes han estat més frenades. En 
línies genera ls, el febrer ha es
tat calid a la depressió Central, 
parts elevades del Prelitoral i el 
Pirineu. 

FÓTO: ACN 1 Dibuix que recrea el del dinosaure 'Tamarro insperatus' 

Descobreixen un dinosaure 
desconegut a Europa per 
unes restes trobades al Jussó 
Una recerca encap~a lada per 
Albert G. Sellés, investigador de 
l'l nstitut Catala de Paleontología 
Miquel Crusafont (ICP), descriu 
la nova especie de dinosaure 
carn ívor 'Tamarro insperatus' a 
partir d'unes restes fossils tro
bades l'any 2003 a la Canea De
lia (Sant Roma d'Abelia, al Pallars 
Jussa). A partir d'un os del peu 
s'ha pogut determinar que es 
tracta d'un toodontid, un grup 
de petits dinosaures emproma
liats molt estes per America del 
Nord i Asia, pero desconegut 
fins ara a Europa. El 'Tamarro 
insperatus' se suma a les poques 
especies conegudes de dinosau
res carnívors al sud-oest d' Eu
ropa. Mesurava entre un metre 
i mig i dos metres de !largada i 

pesava uns 20 quilas. 
L'equip de recerca format per 

personal investigador de I'ICP, 
el Museu de la Conca Delia i les 
universitats d'Edimburg (Esco
cia) i Alberta (Canada ) ha batejat 
aquest exemplar com a 'Tamar
ro insperatus', que significa "el 
tamarro inesperat", en al·lusió a 
la criatura fantastica del tamar
ro, típica del folklore paliares i 
que, en l' imaginari popular, és 
extremadament esquiva i difí
cil de trobar. Aquest no també 
fa referencia a l'escassedat de 
restes en el registre fossi l deis 
dinosaures carnívors que van 
habitar l'area deis Pi rineus fa 66 
milions d'anys, tot just 200.000 
anys abans que s'extingissin a 
tot el món. 

Anuncio de fusión por absorción 

De conformida~ con el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril 
sobre Modifica~iones Estructurales de las Sociedades Mercantiles 
(en lo sucesivo "LME") se hace público que la Junta General de 
socios, reunida con carácter extraordinario y universal, de la soci
edad ALTA INVERSION Y FINANZAS, S.L. (sociedad absorbida); 
y la Junta General de socios, reunida con carácter extraordinario 
y universal, de la sociedad PATRIMONIAL INVEST, S.L. (sociedad 
absorbente), ejerciendo las competencias que tienen atribuidas, han 
adoptado en ambas sociedades, con fecha 15 de enero de 2021, la 
decisión de aprobar la fusión por absorción de ALTA INVERSION 
Y FINANZAS, S.L. por parte de PATRIMONIAL INVEST, S.L., con 
disolución sin liquidación de la sociedad absorbida , y adquisición por 
sucesión universal de su patrimonio por la sociedad absorbente. El 
acuerdo de fusión ha sido adoptado en cada una de las sociedades 
que participan en la fusión, en junta universal y por unanimidad de 
todos los socios con derecho de voto, por lo que conforme a lo dis
puesto en el artículo 42 de la LME, no resulta necesario para esta 
fusión la publicación o depósito previo de los documentos exigidos 
por la Ley, ni el Informe de los Administradores sobre el Proyecto 
de Fusión. De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la 
Ley 3/2009, de 3 de abri l sobre Modificaciones Estructurales de las 
Sociedades Mercantiles, se hace constar expresamente el derecho 
que asiste a los socios y acreedores de las respectivas sociedades 
a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance 
de la fusión. Los acreedores de cada una de las sociedades podrán 
oponerse a la fusión en el plazo de un mes a contar desde la publi
cación del último anuncio del acuerdo de fusión, de acuerdo con el 
artículo 44 LME. Lleida, 2 de febrero de 2021. Por Alta Inversión y 
Finanzas S.L.: Fdo. Ramón Barrufet Olivart/Administrador Único; y 
por Patrimonial lnvest, S. L.: Fdo. José-Ramón Gabas Queralt/Admi
nistrador Único. 
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